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YWC-FARA 5-4.3 /2020           
Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of 

maintenance crews   
 

 

 وثائق العطاء 

2020 

 
 

   2021/1/18 الموافق االثنين من مساء يومالثالثة  اخر موعد لبيع وثيقة العطاء ىو الساعة
 الثالثة مساءا الساعو   2021/1/20 الموافق ربعاءاال  آخر موعد لتقديم اإلستفسارات ىو يوم  -
               2021/1/21 الموافق   الخميس  سيتم الرد عمى جميع اإلستفسارات بموعد أقصاه يوم -

 من الساعة الثانية عشرةلغاية  التاسعة ةيبدأ موعد تسميم العروض عمى العنوان المذكور أدناه من الساع -
 2021/1/25  موافق ال االثنين يوم صباح

   25/1/2021 الموافق االثنينمن يوم  الثانية ةسيتم فتح العروض في تمام الساع - 

 
 

 شركة مياه اليرموك
 والمشتريات العطاءاتمديرية 

 شارع بغداد –اربد 
http://www.yw.com.jo 
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 المحتويات
 

 الموضوع
 دعوة العطاء  الجزء األول:
 مات دخول العطاء تعمي الجزء الثاني:
 الشروط العامة الجزء الثالث:
 الخاصةالشروط  الجزء الرابع:

 الفنيةالمواصفات   :الخامسالجزء 
 القائمة السوداء  :السادسالجزء 

 الجداول  الجزء السابع :
 النماذج  : الثامنالجزء 
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 الجزء األول

 دعوة العطاء 
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Invitation for Bids 

Hashemite Kingdom of Jordan 

Yarmouk Water Company, Irbid. 

Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews  

Contract No: YWC-FARA 5- 4.3 /2020           
Yarmouk Water Company invites interested bidders to bid for the contract No. YWC-FARA 5- 4.3 

/2020          “Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews” under the  

following conditions: 

1- Interested bidders are invited to pick full tender documents from YWC offices at Irbid- Bagdad 

street. During working hours (9:00 – 15:00) Sunday to Thursday. 

2- Interested bidders shall bring valid professional practice certificate and chamber of commerce 

registration and  the company register. 

3- Eligible bidders will be required to pay (100 JOD) one hundred Jordanian Dinars as a non-

refundable price prior to receiving the tender documents. 

4- The deadline for the tender document purchasing is January 88, 2021 at 15:33 pm. 

5- The deadline for submission of bids  is January 25, 2021 at 12:00 pm.  

6- The procurements, shipping and all services under this contract should comply with USAID 

requirements and regulations. 

7- The USAID geographic code 000 conditions apply for this contract. 

8- Bids will be opened in front of interested bidders by the special tendering committee at 

Yarmouk Water Company offices. 

9- Tender advertisement costs will be borne by the winning bidder. 

Eligible bidders may obtain further information from the Tenders and Procurement Department Director 

at: 

Yarmouk Water Company, 

King Hussein Street (formerly Baghdad Street) 

P.O.Box 378 

Irbid,Tel fax :00962-2-7246859  

For any Questions and Enquires: - Questions to be send by Fax , or Electronic mail to the address 

below no later than  January 20,  2021 : 

Eng. Dalal Eliwah, Tenders and Procurement Director 

Dalal_Eliwah@yw.com.jo 

bassam_jarboo@yw.com.jo 

mohammad_tahat@yw.com.jo 

malak_abo-zaitoun@yw.com.jo 

 

mailto:Dalal_Eliwah@yw.com.jo
mailto:bassam_jarboo@yw.com.jo
mailto:mohammad_tahat@yw.com.jo
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. تعلن شركة مياه اليرموك عن حاجتها لشراء المواد المبينة بموجب دعوة العطاء المذكورة أدناه فعلى الراغبين 83  
شارع بغداد  مصطحبين معهم رخصة  –من ذوي االختصاص باالشتراك بهذا العطاء مراجعة مقر الشركة  / اربد 

)النسخ األصلية أو صورة مصدقة( وكتاب التفويض  مهن سارية المفعول و شهادة غرفة التجارة و السجل التجاري
 للحصول على وثائق دعوة العطاء.

 

 رقم العطاء 
 

 اسم العطاء
 ثمن النسخة
غير مسترد 

 )دينار(

اخر موعد لبيع 
 دعوة العطاء 

أخر موعد لتقديم 
 يوم العروض 

YWC-FARA 5 – 4.3 
/2020 

 

شراء بكبات ومعدات وباكو 
 الستخدام فرق الصيانة

011 
 مائة دينار اردني

الساعة الثالثة 
والنصف مساء يوم 

االثنين 
01/0/0100 

 
الساعة الثانية عشرة 
صباح يوم صباح يوم 

02/0/0100االثنين    

 

 تفتح العروض من قبل لجنة العطاءات الخاصة بحضور من يرغب من المناقصين 

  . أجور اإلعالن مهما تكررت على من يرسو علية العطاء 

11. Advertising fees, whatever they repeat, are paid by the bidder. 

 

Contract Number Contract Name 
Document Price 

(JOD) 

Last date for 

purchasing 

the tender 

documents 

Last date for 

delivering the bid  

documents 

YWC-FARA 5-

3.4 /2020 

Purchasing of pick-

ups and backhoes for 

the use of 

maintenance crews  

100 JOD 

(One hundred 

Jordanian Dinar) 

88/1/2021 

3:30p.m. 

25/1/2021 

12:00 p.m. 

 
 

 

 
 

المهــندس منتصر فاضل المومني                                                                        

 مدير عام شركة مياه اليرموك                                                                                                      
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 الجزء الثاني

 تعميمات دخول العطاء 
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 الدخول في العطاء  الجزء الثاني : تعميمات

تعتبر ىذه التعميمات مكممة لمشروط العامة والخاصة لمتعاقد وتكون ليا في التطبيق قوة العقد لمشراء وممزمة 
 لممناقصين، ولمجنة العطاءات حق استبعاد أي عرض غير ممتزم بكل أو بعض أو أحد بنود ىذه التعميمات.

 أوال: إعداد وتقديم العروض:   
 تراك إال لمشركات المعتمدة والمسجمة. ال يسمح باالش -1
ترسل العروض عمى األوراق األصمية وتختم بالختم الرسمي لمشركة والتوقيع عمييا إضافة الى نسختين  -2

طبق األصل من العروض ولن ينظر في العروض المخالفة لذلك عممًا بأن األوراق األصمية ىي المعتمدة 
 رسميًا في حالة وجود اختالف.

صورة اإليصال الدال عمى شراء نسخة المناقصة مع أوراق العروض المقدمة من المناقص في  يجب ارفاق -3
 حال شراء ىذه النسخة.

 ( يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.120مدة سريان العرض ) -4
 2021/1/25 الموافق  االثنين  من مساء يوم آخر موعد الستالم نسخة دعوة العطاء الساعة الثالثة  -5
في حال وجود اعتراضات عمى المواصفات او الشروط او التعميمات الواردة فيي ىيذا العطياء فيتوجيب عميى  -6

المناقص تقديم اعتراضيو خيالل خمسية اييام عميل مين تياريخ نشيرىا وقبيل الموعيد النييالي لتقيديم العيروض اييميا 
 (. 2012لسنة  22أسبق . ) حسب نظام المشتريات الحكومية رقم 

وجود استفسارات عمى المواصفات او الشروط او التعميمات الواردة في ىذا العطاء، فيتوجب عميى  في حال -7
 المناقص تقديم استفساره خالل عشرة ايام تبدأ مع نياية أول يوم لإلعالن عن العطاء . 

ر، ال يجوز لمناقص أن يقدم عرضين مستقمين لنفس المواد سواء بإسمو الشخصي أو بالشراكة مع اسم آخي -8
 وفي مثل ىذه الحالة ال ينظر في العرضين وعميو أن يقدم عرضًا واحدا محددًا إال إذا طمبت الشركة غير ذلك.

في حال تقديم عرض مرادف لنفس المادة، فعمى المنياقص أن ييذكر عميى عرضيو األصيمي وبيالحبر االحمير أن  - أ
 ىناك عرضًا مرادفًا مرفقًا بو.

 تقديم العروض األصمي موقعًا ومختومًا من المناقص.أن يقدم العرض المرادف عمى نموذج  - ب
تمام التوريد . -9  يمتزم المناقص بعد اإلحالة النيالية عميو بتنفيذ المتطمبات الواردة بالتعاقد وا 

 أي غموض أو تشويو في المناقصة يفقد المناقصة قيمتيا ويحرم المناقص حق اإلشتراك. -10
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المناقصييات المقدميية ميين قبمييو بحيييث تكييون كييل مناقصيية فييي عمييى المنيياقص المفييوض إحضييار المناقصيية /  -11

 مغمف مستقل مغمق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :
 مديرية العقود والمشتريات-شركة مياه اليرموك* 

 )                                                   (* العطاء رقم 
        االغالق  * تاريخ 

 --------------------------------* اسم المناقص 
 --------------------------------------* العنوان 

ووضييعيا شخصيييًا فييي الصييندوق المخصييص لييذلك العطيياء بحضييور ضييابط الشييراء المكمييف واسييتالم ايصييال بييذلك، 
 عمى أن التحتوي ىذه المغمفات أي عينات أو نشرات.

 ريد المسجل، البريد السريع، او البريد االلكتروني.ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس، الب -11
يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزامًا منو بأنو مطمع وميتفيم لجمييع الميواد والتعميميات الصيادرة بموجيب نظيام  - 12

 .الشراء وتعديالتو ووثالق دعوة العطاء والنماذج المرفقة

 

 ثانيا: خطاب التغطية :
 ية بالعرض المقدم منو يشمل عمى المعمومات التالية :عمى المناقص إرفاق خطاب التغط

 إجمالي عدد البنود المناقص عمييا وأرقاميا. -1
 قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض عمى ان تحسب بناء عمى اعمى سعر في حال تقديم عرض مرادف. -2

 اجمالي قيمة العرض عمى ان تحسب بناء عمى اعمى سعر في حال تقديم عرض مرادف. -3

 ر اي مرفقات اخرى.ذك -4

 ثالثا : االسعار :
 شييركة مييياه اليرميييوكواصييل مسيييتودعات  والكمميياتاالسييعار المقدميية يجييب ان تكيييون بالييدينار االردنييي باالرقيييام  -1

 .الى مستودعات شركة مياه اليرموك شامل التخميص والتوريد والنقل
 لمناقص.السعر االفرادي باالرقام واالحرف يكون لموحدة ) المعروضة( من قبل ا -2

( عميى ان يكيون السيعر DAPعمى المنياقص تقيديم سيعر لكيل ميادة ) ليشيمل السيعر االفيرادي والسيعر االجميالي -3
 سعر التسميم والتنزيل في المستودع.

شيياممة الرسيييوم الجمركيييية  غيييير اليرمييوكعمييى المنييياقص تقييديم اسيييعاره لكييل ميييادة تسييميم مسيييتودعات شييركة ميييياه  -4
( وتيياريخ 4247(قييرار مجمييس الييوزراء رقييم )حسييب  والضييرالب والرسييوم االخييرىوالضييريبة العاميية عمييى المبيعييات 

3/3/2009 .) 
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اسيعار تسيميم المسيتودع تعنيي قيييام المتعييد بيالتخميص عميى البضييالع مين الميوانض وتسيميميا ارض المسييتودعات  -5
مييياه شييركة دون اي تكفميية اضييافية او رسييوم عمييى )وحسييب مييا تحييدده شييركة مييياه اليرمييوك(  اليرمييوكشيركة مييياه 

 اعاله.  (4)عدا ماذكر في  اليرموك

بيييان رقييم التسييجيل فييي شييبكة الضييريبة العاميية عمييى المبيعييات ميين قبييل المنيياقص وضييرورة تثبيتيييا عمييى الفييواتير  -6
 وذكر االسم بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والياتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

 
 رابعا : طريقة الدفع :

بعد التسميم النيالي ) أي تسميم البضالع في  اليرموكدفع قيمة المواد الموردة من خالل شركة مياه يتم  -1
من قبل لجنة االستالم المختصة حسب النظام المعمول بو في شركة مياه  المستودعات وقبوليا بصفة نيالية

 يوم. 76-66 وذلك بعد ( اليرموك
 ة.الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحال -2

 

 : والضمانات سا: الكفاالتخام
أو شييك مصيدق صيادر عين  مشروطة غيرعمى المناقص أن يرفق في عرضو تأمينًا ماليًا عمى شكل كفالة بنكية  -1

%( 3وبنسيبة ) األرنية الياشمية ألمر شيركة ميياه اليرموكوحسيب الشيروط العاميةأحد البنوك العاممة في المممكة 
لية لمعرض المقيدم مين المنياقص وفيي حيال وجيود اكثير مين بيديل واحيد الي ميادة من القيمة االجماثالثة بالمالة 

 موعيد لتقيديم العيروض آخير مين ييوم (120 ) لميدة وصيالحة  يحتسب سعر البديل االعمى سعرا الغيراض الكفالية
 العرض. يقبل ال ذلك والنموذج وبخالف العامة الشروط وحسب اليرموك مياه شركة المر العطاء لذلك

والمشيتريات السيتكمال تقيديم كفالية  العطاءاتلمتعيد الذي يحال عميو العطاء أو جزء منو مراجعة مديرية عمى ا -2
االحالية ،عميى ان يتوجيب  قيرارأييام مين تياريخ  16% من قيمة الميواد المحالية عمييو خيالل 16حسن تنفيذ بقيمة 

ت التعاقيد فيي موعيد اقصياه اول ييوم عميل عمى المتعيدين توقيع العقد المنبثق عن ىيذا القيرار اسيتكماال الجيراءا
 رسمي يمي تاريخ استيفاء المتطمبات السابقة الذكر، وذلك تجنبا لمصادرة تأمين دخول العطاء.

عمى شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك أو مؤسسة مرخصة وعاممة : وتكون تأمين الصيانة  -3
م المكفولة، ويعاد ىذا التأمين إلى المتعيد بعد أن يقدم %( من قيمة المواز 5في المممكة بنسبة ال تقل عن )

 الجية المستفيدة في الشركة.براءة ذمة من 

يقدم المتعيد ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من طرف ثالث ومصادق   ضمانة سوء المصنعية :  -4
%( 15مضافًا إلييا ) عمى صحة التواقيع من بنك معتمد او من كاتب العدل بكامل قيمة الموازم المضمونة

 خمسة عشر بالمالة من قيمتيا، ولممدة المحددة في دعوة العطاء ، إال إذا ورد خالف ذلك في دعوة العطاء .
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 سادسا: الغرامات :

 فيما يخص المخالفات والتغريم. لمعطاءيطبق ما ورد في الشروط العامة  
 
 

 
 سابعا : تقديم العروض : 

 ض والوثالق الداعمة ليا باليد في مغمف مغمق ومختوم عمى العنوان التالي:يجب تقديم العرو 
 

 شركة مياه اليرموك
 والمشتريات العقودمديرية 

 شارع بغداد –اربد 

http://www.yw.com.jo 
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 الجزء الثالث

 الشروط العامة 
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 طاءات و التعاقد مع المتعيدين الشروط العامة لمدخول في الع

 )توريد الموازم وتقديم الخدمات (
 -تأمينات وضمانات العطاءات :  :  أوالً 
عمى المناقص أن يرفق في عرضو تأمينًا ماليًا عمى شكل كفالية بنكيية أو شييك تأمينات الدخول في العطاءات :   ( :1) 

صة والعاممة في المممكة لحساب الشركة وبنسبة ال تقل مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخ
( 126)  %( ثالثة بالمالة من قيمة الموازم الواردة في عرضو أو بالقيمة المحددة بدعوة العطاء صالحًا لميدة3عن )

 يومًا من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض ، إال إذا ورد خالف ذلك بدعوة العطاء صراحة.
 -مينات الدخول في العطاء إلى مقدمييا من المناقصين وفقًا لما يمي :تعاد تأ  أ.  -( :2) 

 إلى الذين انتيت مدة سريان عروضيم ولم يرغبوا بتمديدىا بناء عمى طمبيم الخطي . -1
 إلى الذين جرت اإلحالة عمييم بعد تقديم تأمين حسن التنفيذ . -2

االختيار بعد إصدار قرار االحالة ، عمما بأنو يتم االفراج عن كفالة الدخول لممتقدمين الذين لم يقع عمييم  -3
يجوز االفراج عن كفاالت الدخول العطاءات لممناقصين الذي يقع ترتيب سعرىم من الرابع فما فوق بعد صدور قرار 

 اإلحالة.

، أو ما واالتفاقيلمتعاقد، وتوقيع  إذا إستنكف المناقص عن اإللتزام بعرضو، أو لم يقم بإتمام المتطمبات الالزمة  ب.
يقوم مقامو خالل المدة المحددة في ىذة السياسة ، تصادر لجنة العطاءات قيمة تأمين الدخول إيرادًا لمشركة بما 

 %( من قيمتيا .3يتناسب وقيمة المادة أو المواد التي استنكف عنيا و بما ال يقل عن )
حسن التنفيذ لمعطاء المحال عميو عمى شكل كفالة  يعتبر المناقص ممزمًا بتقديم تأمين  ( : تأمينات حسن التنفيذ :3) 

بنكية أو شيك مصدق صادر من أحد البنيوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاممة في المممكة بمبمغ ال يقل 
 %( عشرة بالمالة من القيمة اإلجمالية ألمر االحالة . 16عن )

 ( عشرة أيام عمل من تبمغيو بإشعار اإلحالة .16الل )يمتزم المناقص بتقديم تأمين حسن التنفيذ خالل خ  ( :4) 
 (5: )   
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يعاد تأمين حسن التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طمب خطي باإلفراج عن التأمين من  . أ
وتقديم  الشركة بعد التاكد من الوثالق األصولية التالية، )ضبط االستالم، مستند إدخاالت أو شيادة تقديم الخدمة(

 تأمين الصيانة والضمانة من سوء المصنعية إذا تضمنتيا شروط العقد.

عمى لجنة الشراء التي احالت العطاء مصادرة قيمة تأمين حسن التنفيذ او اي جزء منو بشكل يتناسب مع  . ب
وازم غير % عشر في المالة من قيمة الم16قيمة الموازم غير الموردة او غير المستبدلة عمى ان ال يقل ذلك عن 

 الموردة او غير المستبدلة ويعتبر ىذا المبمغ ايرادا لمخزينة.

 
. يقدم تأمين الصيانة عمى شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك أو مؤسسة ( : تأمين الصيانة :  أ6) 

إلى المتعيد  %( من قيمة الموازم المكفولة، ويعاد ىذا التأمين5مرخصة وعاممة في المممكة بنسبة ال تقل عن )
 الجية المستفيدة في الشركة.بعد أن يقدم براءة ذمة من 

جراء الصيانة عمى  ب. إذا أخل المتعيد بتقديم الصيانة المطموبة، فيحق لمجنة العطاءات مصادرة قيمة التأمين وا 
إلى صيانة،  حساب المتعيد وتحميمو فروق األسعار ، عمما بانة ال يطمب تأمين صيانة لموازم التي ليست بحاجة

 وعمى ان يتم تحديد ذلك صراحة في دعوة العطاء.

ج. عند انتياء مدة الصيانة المجانية الواردة بقرار اإلحالة، تعتبر كفالة الصيانة المقدمة من المتعيد مفرجًا عنيا 
جية ( مالة وعشرون يومًا من تاريخ انتياليا في حالة عدم ورود أي إشعار خطي من ال126حكمًا بعد مضي )

 المستفيدة .
يقدم المتعيد ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من طرف ثالث ومصادق   أ. ( : ضمانة سوء المصنعية : 7) 

%( 15عمى صحة التواقيع من بنك معتمد او من كاتب العدل بكامل قيمة الموازم المضمونة مضافًا إلييا )
 وة العطاء ، إال إذا ورد خالف ذلك في دعوة العطاء .خمسة عشر بالمالة من قيمتيا، ولممدة المحددة في دع

يمتزم المتعيد باستبدال الموازم التي ثبت سوء مصنعيتيا خالل فترة الضمانة الواردة بقرار اإلحالة بناًء عمى  . ب
ب تقرير لجنة فنية من الشركة و / أو لجنة فنية تشكميا لجنة العطاءات، باستبداليا بموازم جديدة عمى نفقتو بموج

إقرار خطي موقع منو بذلك، وفي جميع األحوال يجب أن يتم استبداليا خالل شيرين كحد أقصى من تاريخ إشعاره 
بذلك من لجنة العطاءات، ولمجنة العطاءات فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال الموازم والضرر والنفقات الناتجة 

 ازم الجديدة.عن ذلك، ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقديم المو 

عداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :  :   ثانياً   شراء دعوة العطاء وا 

 يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مين سارية( : شراء وتقديم وثالق العطاء 8)  

لسجل التجاري الصادر عن وزارة المفعول تخولو صناعة أو بيع أو توريد الموازم المطموبة أو االتجار بيا، وا
 الصناعة والتجارة. 
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( : يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء ) الورقية ( المقيررة )غير المستردة( مقابل وصول مقبوضات حسب األصول 9) 
ويتسمم كافة وثالق دعوة العطاء ومرفقاتيا ، ويتم منح المناقص النسخة االلكترونية مجانا في حال توفرىا مع 

 العطاء كما يجوز منحة نسخة الكترونية لالطالع قبل شراء نسخة العطاء . دعوة 
ذا لم تكن 16)  ( : يعد المناقص عرضو وفقًا لوثالق دعوة العطاء بعد أن يقرأ ىذه الوثالق ويتفيم جميع ما ورد فييا، وا 

العطاء، ويتحمل النتالج  الوثالق كاممة أو وجد نقصًا فييا فعميو طمب الوثيقة الناقصة من الشركة التي طرحت
 المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة .

عند التنويو في دعوة العطاء إلى أن الموازم المراد شراؤىا يجب أن تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة في   ( :11) 
ة العينة / العينات وفحصيا الفحص الشركة  أو في أي مكان آخر تحدده دعوة العطاء، فعمى المناقص معاين

الالزم قبل تقديم عرضو، وال يعفيو اإلدعاء بعدم اإلطالع أو إجراء المطابقة والفحص الالزمين ، و يعتبر كأنو 
 اطمع عمى العينة .

يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول و النماذج المرفقة بدعوة العطاء ، و يختم ويوقع نماذج عرض ( : 12) 
و الوثالق   Deviations From Specifications ( وجداول الكميات و صفحة اليBid Formمناقصة )ال

المطموبة في دعوة العطاء ويقدميا ضمن العرض كاممة ، و يحق لمشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بيذة 
وض او بدالل اخرى الجداول و النماذج ، و عمى ان يقدم المناقص عرض رليسي واحد فقط و لن تقبل اية عر 

او اضافات عمى العرض اال اذا وجد في دعوة العطاء )الشروط الخاصة( تقديم عروض بديمة و بحيث يتم 
بيان كيفية تقديم العروض البديمة و كيفية عرض أسعارىا واألساس الذي سيجري بناء عميو تقييم العروض 

يم اية بدالل غير مقبول و لن ينظر في أي البديمة وفي حال عدم ذكرىا صراحة في دعوة العطاء فان تقد
عرض مقدم غير العرض الرليسي ، و يحق لممناقص باإلضافة إلى وثالق دعوة العطاء أن يضيف أي وثالق 
أو معمومات يرغب إضافتيا ويرى أنيا ضرورية لتوضيح عرضو، وعميو أن يكتب عنوانو الكامل والدقيق في 

الياتف والفاكس لترسل إلييا المخاطبات المتعمقة بالعطاء، وعميو أن يبمغ عرضو متضمنًا العنوان االلكتروني و 
الشركة خطيًا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانو، وتعتبر جميع المخاطبات التي تترك لو في العنوان المذكور 

  أو ترسيل إلييو بأي وسيمة إرسال كأنيا وصمت فعاًل وسممت في حينيا.
نسختين متطابقتين )األصل ونسخة عنيا( باالضافة الى النسخة االلكترونية اذا كانت مطموبة يعد العرض عمى   ( :13) 

)عمى ان تعتمد النسخة الورقية في حال وجد أية خالف( مطبوعًا خال من المحو أو التعديل أو الشطب أو 
ذا اقتضت الظروف ذلك فيجب عمى المناقص التوقيع بالحبر األحمر بجانب ال محو أو التعديل أو اإلضافة، وا 

الشطب أو اإلضافة وعميو كتابة السعر بالرقم والحروف، وعمى المناقص كذلك أن يذكر السعر اإلفرادي لموحدة 
ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر اإلجمالي لمعرض )لجميع المواد المقدم ليا( وبيان اية ضرالب او 

يا غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا ويعتبر السعر رسوم مضمنة في السعر و بحيث يكون السعر نيال
 شاماًل أجور التحزيم والتغميف، وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض .
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عمى المناقص تقديم البيانات والوثالق األصولية بخبرتو ومقدرتو الفنية والمالية، ودرجة الخدمة المتوافرة لديو،   ( :14) 
أخرى ضرورية لمداللة عمى قدرتو بالوفاء بااللتزامات المترتبة عميو ومتطمبات العطاء، وفقًا وأي متطمبات 

لنموذج خاص يعد لتمك الغاية لمعطاءات التي تتطمب ذلك ويتحمل المناقص اي نقص في عرضة ليذة 
 الوثالق.

تابة المحتوى عمى المغمف ومن ثم يقدم المناقص العرض مع تأمين الدخول بالعطاء في مغمفات منفصمة  مع ك  ( :15) 
يقوم بجمعيا في مغمف واحد مغمق بإحكام ويكتب عميو أسم الشركة المقدم ليا العطاء  والعنوان.....الخ، وأسم 
وعنوان المناقص الثابت ورقم العطاء بخط واضح، والتاريخ المحدد كأخر موعد لتقديم العروض، وبخالف ذلك 

 لعرض .يحق لمجنة العطاءات أن تيمل ا
يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتياء المدة المحددة لذلك، وكل   ( :16) 

 عرض ال يصل ويودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض ال يقبل. 
ال إذا ورد بدعوة العطاء نص صريح ال تقبل العروض التي ترد لمدالرة مباشرة بالفاكس او البريد االلكتروني إ  ( :17) 

 بخالف ذلك .
تقوم لجنة العطاءات بتحويميا لمجنة الدراسة الفنية مع باقي  ( : في حال ورود عروض غير موقعو أو غير مختومة18) 

العروض , و لدى التنسيب باإلحالة حسب تقرير المجنة الفنية الوارد فيو مالحظات أو نواقص عمى المناقص 
و ان تكون شرط اإلحالة عمى أن يقوم المناقص األقل سعرا بإستكمال النواقص الواردة في تقرير  األقل سعرا

 المجنة الفنية و قبل اإلحالة و بخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات المختصة إستبعاده.
 كما ال تقبل العروض التي ترد ناقصة أو غامضة بشكل ال يمكن من اإلحالة.          

المناقص أن يرفق بعرضو النسخة األصمية من أي كتالوجات أو نشرات أو معمومات فنية أو إحصاءات عمى   ( :19) 
ذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معو فممجنة  تعرف بالموازم المعروضة بإحدى المغتين العربية أو اإلنجميزية، وا 

 العطاءات عدم النظر في العرض وال يحق لممناقص االعتراض عمى ذلك .
ذا كانت العينات غير قابمة لمنقل فعميو أن   :( 26)  يقدم المناقص مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء، وا 

 يحدد مكانيا والوقت الذي يمكن رؤيتيا فيو، وبخالف ذلك يجوز لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.
مع بيان طريقة الحزم ونوع العبوات  من مستوى تجاري جيدPacking) يجب أن يكون التغميف والتحزيم )  ( :21) 

وسعتيا او وزنيا  التي ستستعمل دون أي إضافة في السعر وتبقى جميع الصناديق واألكياس ومواد التغميف 
 األخرى ممكًا لمشركة إال إذا نص عمى خالف ذلك. 

(   126  نو لمدة ال تقل عن )يمتزم المناقص أن يبقي العرض المقدم منيو نافذ المفعول، وغير جالز الرجوع ع  ( :22) 
 يومًا من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، قابمة لمتجديد بموافقة الطرفين.

تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو بعضيا لموازم المطموبة أو لمادة واحدة أو بضع مواد إال إذا اشترطيت   ( :23) 
 دعيوة العطياء غير ذلك .
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ذا لم عند عد  ( :24)  م تحديد موعد لتوريد الموازم في دعوة العطاء فعمى المناقص أن يبين بالتحديد موعد التوريد، وا 
يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حااًل )وتعني كممة حااًل خالل أسبوع من تاريخ توقيع أمر الشراء 

 ( )االتفاقية( .
مقدم منو بمد المنشأ لموازم المعروضة، واسم الشركة الصانعة، والماركة، عمى المناقص أن يبين في العرض ال  ( :25) 

 ورقم الكتالوج، أو النشرة الخاصة بالموازم المعروضة. (Model)واالسم التجاري والطراز 
يقدم المناقص مع عرضو جدواًل منفصاًل بقطع الغيار لموازم التي تتطمب ذلك في حال نصت دعوة العطاء   أ. -( :26) 

( خمس سنوات عمى االقل في ظروف   5  والتي تنصح الشركة الصانعة بيا لالستعمال لمدة )
االستعمال العادي، مبينًا فيو رقم القطعة كما ىو لدى الشركة الصانعة، والكمية، وسعر الوحدة، والسعر 

ة في طمبيا ضمن اإلجمالي، وأن تكون ىذه األسعار ممزمة لممناقص لممدة المذكورة، ولمشركة كامل الحري
ىذه المدة بالسعر الوارد في الجدول المذكور، ويجب أن تكون قطع الغيار في ىذه الحالة أصمية وجديدة 

(166( )%Brand new. ) 
( سنوات أو 5يمتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار لموازم التي تتطمب ذلك لمدة ال تقل عن)  ب.

إال إذا ورد بدعوة العطاء غير ذلك، كما ويمتزم المناقص أن يقدم مع  العمر التشغيمي المتعارف عميو
بعد انتياء  (Escalation Clause)عرضو الشروط المعدلة ألسعار قطع الغيار )معادلة تغير األسعار( 

 ىذه المادة كما ىي في بمد المنشأ . الفترة المذكورة في الفقرة )أ( من
منو أن عرضو لم يقدم بناًء عمى عالقة مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أكثر من  يعتبر عرض المناقص تأكيداً   :( 27) 

المواد الواردة في عرضو، وفي جميع األحوال ال يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقمين لنفس الموازم 
 سواء كان باسمو الشخصي أو بشراكتو مع إسم آخر وفي مثل ىذه الحالة ال ينظر في العرضين، وعمى
المناقص أن يقدم عرضًا واحدًا محددًا عمما بان التقبل العروض البديمة اال في حال نصت دعوة العطاء عمى 

 خالف ذلك 
يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منو عمى أن إصدار أمر الشراء عن الشركة بعد تبمغو يشكل مع وثالق   أ. ( :28) 

 ي قرار اإلحالة وأمر الشراء خالف ذلك .العطاء المعتمدة عقدًا ممزمًا إال إذا ورد ف
( خالية من أي عيب في الصنع، Brand new%( )166يضمن المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة )  ب.

أوفي المادة، ومن طراز حديث ولم يتوقف إنتاجيا، عمى أن تكون سنة الصنع لمموديل ىي نفس سنة تقديم 
 اال اذا ورد خالف ذلك في الشروط الخاصة بدعوة العطاء  العرض او السنة التي تسبقيا مباشرة 

إذا وجد أي تغيير في الموديل، يكافض أو أعمى مواصفة في الموديل المحال لصالح الشركة، يقبل البديل   ج.
الجديد دون إجراء أي تعديل عمى السعر، شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبمد المنشأ، وأن 

 ر بناًء عمى كتالوج من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل ليذه الغاية.يكون ىذا التغيي
 فتح العروض   ثالثًا :
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تفتح العروض من قبل لجنة العطاءات بكامل نصابيا أو بأكثرية أعضاليا بصورة عمنية بمكان وتاريخ وساعة   ( :29) 
ولمجنة قراءة األسعار اإلجمالية لكل عرض ان  محددة في اإلعالن عن العطاء، ويوقع كل عرض من قبميا،

 وجدت ذلك مناسبا ، ويجوز لكل مناقص أو لممثمو حضور فتح العروض.
 لتقديم العروض . ال تقبل العروض أو أي تعديالت عمييا ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد  ( :36) 
عروض أن عدد المناقصين يقل عن ثالثة أو أقل من العدد إذا وجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح ال  أ. -( :31) 

المحتمل، فميا أن تقرر تمديد موعد تقديم العروض )إعادة طرح العطاء( أو تحويل العطاء إلى الشراء 
باالستدراج او الشراء المباشر في حال عدم تقدم احد لممرة الثانية ، وفي ىذه الحالة تعاد العروض مغمقة 

 بل توقيع المناقص أو من يمثمو .إلى مقدمييا مقا
كما يحق لمجنة العطاءات إذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد أن تقوم بفتح العرض أو العروض الواردة إلى  . أ

جراء الدراسة واإلحالة إذا وجدت األسعار والموازم المعروضة مناسبة .  الصندوق وا 
 يم العروض :يدراسة وتق  : رابعاً 
الفنية التي تقوم بدراسة العروض من  ءات األشخاص أو الجيات الذين تتكون منيم المجنةتحدد لجنة العطا  :( 32) 

 النواحي الفنية والمالية والقانونية التي تتطمب ذلك، وتقدم التوصية المناسبة لمجنة العطاءات 
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .  ( :33) 
 (34: )  

) في حال لم تنص دعوة العطاء عمى تقديم عرض فني ومالي منفصمين( قدمة لمعطاء تتم دراسة العروض الم .1
 وفقًا لما يمي:

يتم عمل تدقيق اولي لمعرض وفقا لمنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رليسية عمية يتم  .أ 
 قبولة واعتمادة لمدخول في التقييم 

من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضة من التقييم  في حال وجدت مخالفات رليسية في العرض المقدم .ب 
 وعمى ان يتم بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني لمجنة العطاءات 

 تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية لمدراسة وفقًا لممواصفات المطموبة . .ج 
 والفنية ومقدرتو عمى الوفاء بالتزامات العطاء. تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية .د 
 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار، ثم الذي يميو حتى تتم دراسة العروض المقدمة. .ه 

إذا توافرت في العرض كافة الشروط، والمواصفات، والجودة توصي المجنة الفنية باإلحالة عمى مقدم أرخص  .و 
 مدى معقولية االسعار.األسعار شريطة ان تبين المجنة 

تتم مقارنة أسعار العروض المطموبة لموازم او االشغال او الخدمات في دعوة العطاء، وذلك لتحديد   .ز 
مقدم أرخص المطابق عمى أن يتم استبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غيار غير مطموب تسعيرىا في دعوة 

 في العرض الفالز بالعطاء وبعد فوزه.العطاء، ويحق المجنة الفنية قبول اإلضافات، وقطع الغيار 



Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews                                        YWC-FARA 5-4.3 /2020           

88 

 

في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار، تنتقل الدراسة إلى العرض الذي  .ح 
يميو بالسعر، إلى أن تصل الى العرض الذي تتوافر فيو المتطمبات لإلحالة، عمى أن تبين أسباب استبعاد 

 العروض األرخص بشكل واضح.
ابقة كافة العروض )المناقصات( أو وجود نقص فييا، يجوز شراء الموازم او االشغال عند عدم مط .ط 

 المعروضة التي تمبي احتياجات الشركة، وتتوافر فييا الجودة وبأسعار مناسبة )أنسب العروض(.

تتم دراسة العروض )المناقصات( المقدمة لمعطاء حسب تسمسميا في السعر ) في حال نصت دعوة العطاء  .2
 تقديم عرض فني ومالي منفصمين ( وفقًا لما يمي:عمى 

يتم عمل تدقيق اولي لمعرض وفقا لمنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رليسية عميو يتم قبولو  .أ 
 واعتماده لمدخول في التقييم. 

 يم. في حال وجدت مخالفات رليسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضو من التقي .ب 

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية لمدراسة وفقًا لممواصفات المطموبة ومعايير  .ج 
 التاىيل الواردة في دعوة العطاء.

 تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتو عمى الوفاء بالتزامات العطاء. .د 
 ة الشروط، والمواصفات، والجودة توصي المجنة الفنية باعتماد العرض الفني .إذا توافرت في العرض كاف .ه 
 في حال وجدت مخالفات فنية في العرض المقدم يتم استبعاده. .و 

سيتم دعوة الشركات المؤىمة فنيا لحضور اجتماع فتح العروض المالية ليا ويتم اعادة العروض المالية الغير  .ز 
حتفظ لجنة العطاءات لنفسيا بالحق في بيان او عدم بيان اسباب رفض متاىمة فنيا لممتناقصين مغمقة وت

 العرض.

تتم مقارنة أسعار العروض المطموبة لموازم او االشغال أو الخدمات في دعوة العطاء، وذلك لتحديد مقدم  .ح 
أرخص االسعار عمى أن يتم استبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غيار غير مطموب تسعيرىا في دعوة 

 ويحق المجنة الفنية قبول اإلضافات، وقطع الغيار في العرض الفالز بالعطاء وبعد فوزه. العطاء،
 يتم تطبيق التعميمات الخاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفالز بالعطاء. .ط 
ة إلى العرض الذي في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراس   .3

يميو بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيو المتطمبات لإلحالة عمى أن تبين أسباب استبعاد 
 العروض األرخص بشكل واضح .

عند عدم مطابقة كافة العروض )المناقصات( أو وجود نقص فييا، يجوز شراء الموازم المعروضة التي تمبي    .4
 فييا الجودة وبأسعار مناسبة )أنسب العروض( .احتياجات الشركة وتتوافر 

يؤخذ بعين االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة وأي أمور أخرى يتطمبيا نظام الموازم    .5
 والتعميمات المعمول بيا .
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 يراعى عند الدراسة السعر التفضيمي الممنوح لممنتجات المحمية إن وجد.   .6
المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضو ميزات  إذا تساوت  ( :35) 

إضافية ثم المقدم لممنتجات المحمية، ثم المناقص المقيم بالمممكة بصورة دالمة، ثم مدة التسميم األقل إذا كانيت 
 سرعية التسمييم لمصمحة الشركة .

التعاقد، أو بالعقود المبرمة  عرض المناقص الذي يخل بالتزاماتو قبل إتمام لمجنة العطاءات الحق في استبعاد  ( :36) 
معو، أو ال يمتزم بشروط العقد أو يماطل في تنفيذه أو يغش، وعمى أن تكون المخالفات قد وقعت في أكثر من 

 دىا.عقد، أو أكثر من مرتين في عقد واحد، وليا أن تحرمو من االشتراك في العطاءات لممدة التي تحد
تراعي لجنة العطاءات قبل اإلحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم الموازم المطموب وسمعتو التجارية   ( :37) 

الصيانة، وقدرتو المالية، ويجوز ليا استبعاد  والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع الغيار وورش
 عرضو لنقص كل أو بعض ىذه المتطمبات.

 
 -إحالة العطاءات : خامسًا :

 -تتم إحالة العطاءات مع بيان األسباب عمى الفالزين وفقًا لما يمي :( : 38)  
ومطابق لممواصفات  األرخص المطابق: إذا كان أرخص العروض يتضمن الجودة الالزمة في الموازم المطموبة  أ. 

 والشروط في دعوة العطاء.
خالفة، وعروض أخرى مطابقيية تستبعد العروض المخالفة، وتتم أرخص المطابق: إذا كان ىنالك عييروض م  ب.

 اإلحالة عمى أرخص العروض المطابقة.
األنسب: لمجنة العطاءات في حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة أن تختار أنسب ىذه العروض   ج.

المجنة لصالح  والشروط التي تفي بالغرض المطموب إذا اقتنعت من حيث الجودة والسعر والنوع
 الشركة المستفيدة 

 أي سبب آخر يتفق مع أحكام ىذا السياسة عمى أن يكون مبررًا بشكٍل كاف.  د. 
تحتفظ لجنة العطاءات لنفسيا بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية تمكن من اإلحالة أو ( : 39) 

 يحتمل أكثر من تفسير .
تحيل من أي عرض مادة أو أكثر من المواد المعروضة أو  أي جزء منيا ، ولمجنة  لمجنة العطاءات الحق أن( : 46) 

 فوق ذلك أن ترفض كل العروض المقدمة إلييا .
لمجنة العطاءات أن تنقص أو تزيد الكميات المطموبة في دعوة العطاء قبل اإلحالة دون الرجوع إلى المناقص أو ( : 41) 

%( خمسة وعشرين بالمالة 25أن ال يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان )بعد اإلحالة بموافقة المتعيد عمى 
 سواء قبل اإلحالة أو بعدىا .
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يجوز لمجنة العطاءات أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن أىمل أو قصر أو انتحل صفة تمثيل مؤسسة ( : 42) 
 ن تمثيمو لمؤسسة أردنية أو أجنبية .أو شركة أو اإلدعاء بأنو وكيميا بالبيع أو أخفى أنو وكيميا، سواء كا

تستبعد لجنة العطاءات العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعميمات العامة الشروط الخاصة لدعوة ( : 43) 
العطاء، أو إذا كان مقدمو غير كفء أو غير مؤىل أو إذا سبق واتخذ بحقو قرار حرمان من االشتراك في 

 يا لجنة العطاءات .العطاءات لممدة التي حددت
 إذا وقع تناقض أو تعارض بين التعميمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالخاصة .( : 44) 
تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار اإلحالة الحد األدنى المقبول وال تمغي مواصفات العينات ( : 45) 

 ء أو قرار اإلحالة إال إذا تفوقت عمييا.المقدمة مواصفات دعوة العطا
إذا تبين لمجنة العطاءات أن األسعار المعروضة عمييا مرتفعة، فميا أن تعيد طرح العطاء، أو أن تمجأ إلى ( : 46) 

الشراء عن طريق استدراج عروض، أو الشراء المباشر وفقًا ألحكام نظام لوازم الشركة ، كما يحق ليا أن 
شراء كميًا أو جزليًا، وعند إعادة الطرح يحق لممناقص الذي سبق أن اشترى دعوة تصرف النظر عن ال
 دون مقابل . العطاء الحصول عمييا

بيان  تحتفظ لجنة العطاءات بحقيا في إلغاء دعوة العطاء أو قرار اإلحالة في أي وقت أو أي مرحمة دون  ( :47) 
قرار اإلحالة واستكمل كافة اجراءات توقيع العقد او األسباب، ما لم يكن المتعيد قد تبمغ أمر الشراء و 

االتفاقية ، وليا أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إلييا دون أن يكون ألي من المناقصين الحق في 
الرجوع إلييا بأي خسارة أو ضرر ناشيء عن تقديم عرضو، وال يترتب عمى الشركة أي إلتزامات مادية أو 

 غير مادية مقابل ذلك.
 

 مسؤوليات المتعيد تجاه الشركة :  سادسًا :
عمى المتعيد الذي أحيل عميو العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة )تقديم تأمين حسن التنفيذ   ( :48) 

ودفع الرسوم القانونية وتوقيع االتفاقية )....إلخ( خالل المدة التي تحدد في كتاب التبميغ الذي يرسل إلى 
عيد ، عمما بانة يحق لمشركة الغاء االحالة دون ان يترتب عمييا اية التزامات مالية اذا لم يقم المتعيد المت

 باستكمال كافة االجراءات المطموبة منة خالل الفترة القانونية الممنوحة لة 
قرار اإلحالة وأمر الشراء وكل يعتبر توقيع االتفاقية من قبل المتعيد اعترافًا منو بأنو مطمع عمى كافة محتويات   ( :49) 

 ما يتعمق بيما وأنو ممتزم التزامًا تامًا بمحتوياتيما ومضمونيما .
ال يجوز لممتعيد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول عمى إذن خطي من ( : 56) 

 العقد األصيل .لجنة العطاءات  مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقًا لقرار اإلحالة و 
إذا استنكف المتعيد عن تنفيذ التزاماتو بموجب العقد أو قصر في ذلك، أو تأخر في تقديم الموازم المحالة عميو، ( : 51) 

لمجنة العطاءات شراء الموازم أو الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصالص أو بدياًل عنيا بذات 
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سوية من أي مصدر آخر عمى حسابو ونفقتو وتحميمو فروق الخصالص واالستعماالت وال تقل عنيا 
األسعار والنفقات اإلضافية وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالشركة دون الحاجة إلى أي 

 إنذار, وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.
عشر يومًا من تاريخ إشعاره بضرورة ( خمسة 15يرفع المتعيد الموازم المرفوضة عمى نفقتو خالل مدة أقصاىا )( : 52) 

رفعيا من المكان الموجودة فيو، إال إذا إقتضت الضرورة الصحية أو األمنية رفعيا أو إتالفيا قبل ذلك 
الموعد، فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد لو فيعتبر متنازاًل عنيا لمشركة ، و لمشركة الرجوع 

إقتضى ذلك بقرار من لجنة العطاءات ، كما يحق لمشركة فرض رسوم  نعميو بنفقات الرفع و اإلتالف إ
 عن كل اسبوع تاخير عن الفترة اعاله . %1 تخزين عميو بما مقدارة 

إذا تأخر المتعيد في تنفيذ ما التزم بو في الموعد المحدد بالعقد، فتفرض عميو )غرامة مالية( بنسبة ال تقل ( : أ. 53) 
من قيمة الموازم التي تأخر المتعيد في توريدىا، عن كل أسبوع أو جزء  ةسبعة في المائ%( 7عن )

% من قيمتيا ، كما يحق لمشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع 55من األسبوع وبحد أعمى 
 تاخير اذا اقتضت مصمحة الشركة ذلك وعمى ان يتم تحميل المتعيد كافة الخسائر الناتجة عن ذلك .

د بتوريد الموازم المطموبة منة قبل الموعد المحدد لذلك وبدون موافقة خطية مسبقة من إذا قام المتعي . أ
%( واحد بالمالة من 1الشركة، فيحق لمجنة العطاءات ان تفرض عميو )غرامة مالية( بنسبة ال تقل عن )

 قيمة الموازم التي بكر المتعيد في توريدىا لعطاءات التوريد عمى دفعات.

دون حق الشركة في الرجوع عمى المتعيد بقيمة العطل والضرر  البند السابقتوقيع الغرامة الواردة في ال يحول ( : 54) 
الناتج عن تأخر المتعيد في تنفيذ ما التزم بو دون سابق إنذار، عمى أن يتيم إعيالم لجنية العطياءات بقيمية 

 العطيل والضرر إن وجدت .
، أو بموجب ىذه التعميمات من المناقصين أو المتعيدين لمشركة  من كفاالتيم تحصل األموال المستحقة لمشركة ( : 55) 

 لدييا لذلك العطاء او اي عطاء اخر او من األموال المستحقة ليم لدى الشركة في اي تعامالت اخرى.
ىي حدث او ظرف استثنالي خارج عن ارادة و سيطرة الطرفين مثل الحرب او االضراب او  -: القوى القاىرة( : 56) 

الشغب او الجريمة و قد يكون حسب المصطمح )عمل القوة العميا( مثل الفياضانات او الزالزل او 
يث البراكين أو التشريعات الحكومية المستحدثة , أو غير الواضحو و التي ال يمكن التنبؤ بيا , بح

يمنع احد او كال الطرفين من الوفاء بإلتزاماتيما المنصوص عمييا في العقد و ليس المقصود بذلك 
 تبرير االىمال او التقصير او غيره من المخالفات لكل من الطرفين.

تنفيذ العقد أو عدم  يكون من المتفق عميو أن المتعيد ال يتحمل األضرار المترتبة عمى التأخير في - 1
 إذا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوى القاىرة. الوفاء بو



Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews                                        YWC-FARA 5-4.3 /2020           

22 

 

في كل األحوال عند وجود قوى قاىرة فإنو يتوجب عمى المتعيد تقديم إشعار خطي و فوري إلى الجية  - 2
في الوفاء بو وتقديم كل ما يثبت  المختصة بالظروف واألسباب التي تمنع من تنفيذ االلتزام أو التأخير

 ذلك.
لقاىرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زواليا، وتكون القوى القاىرة الدالمة تكون القوى ا - 3

 من مبررات عدم الوفاء.
 تنظر لجنة العطاءات في القوى القاىرة من حيث المكان والزمان ومدى أثرىما عمى تنفيذ العقد . - 4

 العينات :  : سابعاً 
شراء مطابقًا ليا من كافة الوجوه شرط أن ال تكون محصورة بماركة واحدة أو يحق لمشركة أن تحدد عينة ليتم ال( : 57) 

بمصنع واحد، وفي ىذه الحالة توضع بمكان معين في الشركة ، ويذكر المكان وعنوانو في دعوة العطاء 
 لتمكين المناقصين من اإلطالع عمييا .

من كافة الوجوه أو يحدد الصفة المقدمة من أجميا  يجوز لممناقص أن يعزز عرضو بعينة ولو أن يعتبرىا عينة( : 58) 
 ويذكر ذلك صراحة في عرضو .

تحفظ العينات التي تعتمد عند اإلحالة في المكان المعد الذي تحدده الشركة  بعد ختميا بخاتم الشركة  والتوقيع ( : 59) 
 م .عمييا من قبل المجنة الفنية ، وذلك لمقارنتيا بالموازم الموردة عند اإلستال

ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفالزين عند طمبيا خطيًا خالل أسبوعين من تاريخ اإلحالة النيالية، وال ( : 66) 
 تكون الشركة مسؤولة عن فقدىا أو تمفيا بعد ىذا الموعد، وفي جميع األحوال يفقد المناقص الحق بالمطالبة

 ل شيرين من اإلحالة النيالية.بيذه العينات إذا لم يطالب بيا خطيًا خال
ترد عينات المتعيدين الذين تمت اإلحالة عمييم بعد استالم الموازم الموردة مطابقة لشروط قرار اإلحالة،  ويتم ( : 61) 

 ( من ىذه التعميمات، إال إذا ورد خالف ذلك في قرار اإلحالة.66) البندذلك وفقًا لإلجراءات الواردة في 
 وازم واستالميا :فحص الم  : ثامناً 

الشركة وبحيث تتطابق مع  تكون الموازم التي وردىا المتعيد خاضعة إلعادة وزنيا وقياسيا عمى موازين تحددىا( : 62) 
المعايير الدولية المعتمدة ليذة الغاية ويدفع الثمن عمى أساس الوزن الصافي أو القياس الصافي ليذه الموازم 

 ورد نص عمى غير ذلك . إال إذا
جراء التجارب عمييا لمعرفة مدى مطابقتيا لممواصفات بالطريقة التي ( : 63)  يتم فحص الموازم التي يوردىا المتعيد وا 

تحددىا الشركة و بحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة ليذة الغاية وبحيث تضمن في دعوة العطاء ، 
ص غير واردة في دعوة العطاء وارتأت الشركة ان ويتحمل المتعيد نفقات الفحص اال اذا كانت عممية الفح

يتم فحص المواد الموردة فان الشركة تتحمل الكمفة في حالة نجاحيا و في حالة رسوبيا يتحمل المتعيد 
التكاليف وترفض المواد ، وفي حاالت تحددىا المجنة وبناءا عمى طمب المناقص وموافقة المجنة يمكن 

جي وباالتفاق مع المتعيد العادة الفحص ، عمى انو يجوز لمجنة المجوء لطرف ثالث محمي او خار 
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العطاءات وبناءا عمى طمب المتعيد ان يتم فحص المواد التي ستورد في بمد التصنيع وبحيث يعيد إلى لجنة 
أو ىيلة أو شركة متخصصة القيام بفحص الموازم قبل شحنيا لبيان مدى مطابقتيا وعمى ان يتحمل المتعيد 

 فقات المترتبة عمى ذلك.كافة الن
( التي تتطمب تركيب وتشغيل، فيجب Complex Projectإذا كانت الموازم المطموبة من نوع المشاريع الكبرى )( : 64) 

أن تتضمن دعوة العطاء )الشروط الخاصة( ذلك، وأن يقوم كل مناقص بذكر ذلك في عرضو وعمى النحو 
 -التالي :

 تحديد مدة التوريد.  أ( 
 ديد مدة التركيب واالستالم األولي.تح  ب(
 تحديد مدة التشغيل التجريبي الذي يتم عمى أساسو االستالم النيالي .  ج(
 
 
 . 8152( لسنة 82يتبع ىذا العطاء لتعميمات وشروط نظام المشتريات الحكومية رقم ) -

 

 

 

 

 

 
 

 الرابعالجزء 

 الخاصةالشروط  



Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews                                        YWC-FARA 5-4.3 /2020           

24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمييى المنيياقص أن يبييين فييي العييرض ميين الشييروط العاميية والتييي تيينص عمييى ) 25 البنييدإلضييافة الييى مييا ورد فييي با -(1
 (Model)المقييدم منييو بمييد المنشييأ لمييوازم المعروضيية، واسييم الشييركة الصييانعة، والماركيية، واالسييم التجيياري والطييراز 

 يضاف مايمي:( ورقم الكتالوج، أو النشرة الخاصة بالموازم المعروضة

 جييب عمييى المنيياقص تقييديم شيييادات مطابقيية لممييوادي(Compliance Sheet)  بحيييث تشييمل اسييم المصيينع و بمييد
 المنشأ و العمر اإلنتاجي لممادة في المصنع مع الشيادات التي تثبت ذلك من جية معتمدة.

 .يجب عمى المناقص تقديم جدول مطابقة لممواد المقدمة مع مواصفات العطاء 

 ة ىي الجية القضالية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضالية تنشأ بين المتعاقدين.المحاكم األردني -(2
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(القييانون الييذي يحكييم العقييد ىييو جميييع القييوانين االردنييية السييارية المفعييول ويييتم حييل الخالفييات عيين طريييق المحيياكم 3
 االردنيو.

 ينار االردني.( لغة العقد ىما المغتان العربية واالنجميزية وعممة الدفع ىي الد4
 أدناه :حسب  بالمنشأيجب عمى المناقص االلتزام  (5

Source and Nationality of Procurement: 

 

 Except as specified in this contract or as USAID may otherwise agree in writing, 

all goods financed under this contract shall have their source, and the suppliers of 

all goods and services financed under this contract shall have their nationality, in 

countries included in Geographic Code 000. Goods and services financed under 

this contract must be available for purchase in the applicable Geographic Code at 

the time of purchase.  

 

 In addition to the source and nationality requirements above, any motor vehicles 

purchased with funds under this contract must be manufactured in the United 

States, or a waiver from USAID must be approved.  

 

 (Transportation):الشحن البحري والجوي  (6

The transportation of any shipments by ocean or air and related delivery services are 
requird to be transported by privately owned United State vessel or air charter, other wise 
prior approval is required in writing from USAID through JWC-YWC.  

الشحن الجوي والبحري وخدماتيا يجب ان يكون من خالل شركات امريكية خاصة وبخالف ذالك يجب اخذ 
  .  شركة مياه اليرموكالخطية من خالل شركة   USAIDموافقة

 BY LOT).)لمجموعات حسب ايا تم العروض واحالييتم تقي (34)في المادة  باالضافة الى ماورد (7

دة المعروضة التي ثبت سيوء مصينعيتيا خيالل االسيتعمال  سيابقا  ليدى شيركة يحق لشركة استبعاد اي عرض لمما (8
 .شركة مياه اليرموك

عميييى الميييورد ارفييياق نسيييخة مييين البييييان الجمركيييي لمميييواد المحالييية عمييييو )المسيييتوردة والمصييينعة خيييارج االردن( عنيييد  (9
 .التوريد

المواصيييفات عنيييد التورييييد عميييى الميييورد ارفييياق شييييادات فحوصيييات الطيييرف الثاليييث والتصييينيع المطموبييية فيييي  (16
 . د من تاريخ اكتمال جميع الوثالق المطموبةوبخالف ذلك يعتمد تاريخ التوري
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ال عمييييو ( ميين قبيييل المييورد المحيييفيييي وثييالق العطييياء ةفييياق شيييادات طيييرف الثالييث )المطموبيييفييي حيييال عييدم إر  (11
تحميييل المييورد و  ةمييواد بديمييرفييض المييواد فييورا, وشييراء  شييركة مييياه اليرمييوكيحييق لشييركة  العطيياء عنييد توريييد المييواد

 تطبيق شروط العقد.و  المتعثر فرق األسعار

مراجعية مديريية  شيركة ميياه اليرميوكمين قبيل شيركة  ةصيين المشياركين بالعطياءات المطروحيعمى كافية المناق (12
العطاءات والمشتريات لالطيالع عميى قالمية المناقصيين الميدرجين عميى القالمية السيوداء لغاييات عيدم التعاميل ميع 

 .لمناقصين وتقديم أية عروض مصدرىا ىذه الشركات عممًا بأنو سوف يتم استبعاد اي عرض غير ممتزم بذلكا
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1.1 VEHICLE (Double Cabin Pickup for Maintenance 

1.1.1 General: 

- The design standards shall be in complete compliance with the Jordanian Traffic and Road Transport 

Regulations. 

- The vehicle shall be known made and approved Jordan dealer guarantee availability and supply of 

spare parts. 

- All shall be complete with all standard accessories, attachments and features whether specified in or 

not . 

- Must be brand new pick-up  2328 production or above . 

 

1.1.2 Details: 

- Drive & Payload: 

- Rear traction with part time 4WD. 

- Payload approximately: 0.5 Tons. 

 

1.1.3 Engine: 

- Diesel engine, four stroke, water cooled, turbo-charged,4 cylinders, with mechanical or electronic 

fuel direct injection, with displacement between (2200 – 3000) CC. 

- Direct electric starting with battery. 

- Changeable oil and fuel filter elements. 

- Glow plugs pre-heating system.. 

 

1.1.4 Transmission and clutch: 

- Dry single plate clutch, hydraulically operated for manual gear transmission. 

- Manual or automatic transmission As required in the bill of quantities 

- Transfer case, with 2H-4H-4L shifts. 

- Floor gear shift. 

 

1.1.5 Each pickup should be equipped with a rear fiber glass box (canopy) that is suitable for carrying the 

required maintenance equipment's that will help maintenance crew to do their work. 
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1.1.6 Steering : 

- Left hand drive . 

- Power steering . 

- Tilt-adjustable steering wheel . 

 

1.1.7 Wheels and tires : 

- Rear and front of the same size and all weather type . 

 

 

1.1.8 cab : 

- Five doors . 

- 5 seats including the driver . 

- Automatic seats belts and head rests . 

- Full warm/cool ventilation system with front wind shield defroster . 

- Rear window defroster and wiper/washer . 

- Full automatic air condition . 

- Air bags – front and side . 

- Sun visors . 

- Two door electric mirrors . 

- 2 speed wiper with washer and intermittent wipe . 

- CD driver 

- Central locking with remote control . 

- Four electric windows . 

- Manufacturer’s standard instrument warning lights and accessories . 

1.1.9 Miscellaneous : 

- Reflector . 

- Spare wheel and tire . 

- Wheel changing tools . 

- Fire extinguisher . 

- Floor mats . 

- Owner’s manual . 

- Spare parts manual . 

- Workshop manual . 
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1.2 VEHICLE: Backhoes loaders : 

    1.3.1       Scope : 

- This specifications sets the minimum acceptable requirements for the supply of backhoe 

loader with trailer. In case of different between this specifications and the specified 

international standards then the most stringent requirement shall prevail . 

   1.3.2        General  :  

- The Backhoe  Loader vehicles shall be complete with all standard accessories, attachments and 

features whether specified or not. 

- The design standards shall be in complete compliance with the Jordanian Traffic and Road Transport 

Regulations. 

- The equipment covered in these specifications shall be manufactured by reputable company having 

long experience in the production of such equipment. The equipment shall be furnished ,designed, 

constructed and installed in accordance with the best practice and methods and shall operate 

satisfactory when installed. 

- All parts shall be so designed and proportioned as to have liberal strength, stability and stiffness and 

to be adapted for the work to be done. 

- These specifications call attention to certain features, but do not purport to cover all details of 

construction of the units. 

 

1.3.3     Specifications : 

              For both vehicles accessories listed below shall be included : 

- Standard accessories to be advised by supplier such as emergency stop, lockable, static electricity, 

marking, lighting and pictogram . 

- Road safety devices 

- Not less than 75 bhp  

- Equipped with bucket 60 cm / 30 cm / Hydraulic jack hammer 

- 2 wheel drive 

- Max operating weight 10T 

- Excavating dig depth min 5m 

- Bucket dig force 60 KN  

- Loader lift capacity at full height 3.3T 

- Multipurpose bucket for front loader 

- Overall  hydraulic system pressure 2000 psi 

- 2 years spare part including bucket teeth  
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2.1 PLACE OF DELIVERY: 

The supplier will be responsible to deliver the maintenance equipment at Al-Yarmouk Water Company  

premises in Irbid where the final commissioning will take place.  

 

 

ITEM # (1): Angle Grinder 

 Continuous rating input : 220V, 50Hz, 900-1000 W  

 Variable speed 

 Brushless 

 Disc diameter: 100-125 mm 

 Power cable length: 2.5 m @ min. 

 Weight : Not more than 2Kg 

 

ITEM # (2): LIGHTING STAND LAMP 24 V WITH 30 M CABLE. 

The stand lamp will be used to light the location of work (site) at night and will be powered by the mobile 

workshop generators 
 

ITEM # (3): SET OF STANDARD HAND PLUMBING TOOLS. 

The standard plumbing hand from durable good quality tools such as (and not limited to): 

 Minipipe cutter, medium pipe cutter 

 PEX Crimpers 

 Spud wrench 

 Pipe wrenches 6"/10"/14"/18"/24" 

 Adjustable wrenches 

 Offset pipe wrench 14" 

 Offset hex wrench 

 Hammers, spanners, pliers  and chisels 

 Set of standard screwdriver 



Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews                                        YWC-FARA 5-4.3 /2020           

32 

 

 

 



Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews                                        YWC-FARA 5-4.3 /2020           

33 

 

1 INSPECTION AND REJECTION: 

 

The supplier shall nominate three (3) different independent third party control agencies Vehicles  . Out of these 

three options the client will decide who shall check the Vehicles  by visual inspection during and after 

(production and assembly) on the site of assembled equipment manufacturer. The supplier will be informed 

about the third party control agency at the award stage.  

The leak detection equipment shall be inspected before shipment by a certified third party control inspection 

agency with participation of the Purchaser at the place of manufacturing and assembly, a so called pre-shipment 

inspection, or at any other place that the Purchaser may direct or approve, and if found defective or inferior in 

quality to or differing in form or material from the requirements of the offered materials in the tender documents 

and from Specifications, the materials will be rejected. 

The inspection and Rejection shall be according to the below requirements: 

a.  Pre-shipment insepction after assembly of racking system attended by Four Al-Yarmouk Water Company  

Staff  (LOT 1). 

b.  Pre-shipment insepction after assembly of racking system attended by Four Al-Yarmouk Water Company  

Staff  (LOT2). 

c.  Pre-shipment insepction attended by Four Al-Yarmouk Water Company  Staff for leak detection equipment. 

The bidder is responsible for the following costs for each pre-inspection visit, including Travelling and 

transportation, Visas cost, per diems, full board accommodation, Insurances (if required), all related costs and 

per diems equal to (150 JD for the staff and 250 JD for top management, director or CEO per day) shall be 

borne by the supplier/contractor and shall be incorporated in the tender prices. 

The manufacturer of the required leak detection equipment shall be open to inspection at the place of 

manufacture by a third party agency and the Purchaser in accordance with the general and special conditions of 

contract.  

The third party inspection test certificates shall include the following stages: 

 Testing at the factory. 

 Packing, and the kind of inspection. 

 Review document. 

 Witness inspection at least (visual and tests) and the test certificates must show the results. 

 Before dispatching the supplies another visual inspection shall be done in respect of proper packing and to 

certify the Bill of Lading for each shipment. 
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 Loading and proper delivery to Purchaser warehouses.  

 

The supplier shall not send any of the supplies for shipment or dispatch until the Purchaser shall have given his 

consent and such consent shall not release the supplier from any of his liabilities to make good any defect or to 

replace any part that may fail. 

Where the specification so provide, the whole of any consignment may be rejected if either a specified 

proportion, percentage or samples of the supplies or material comprised therein, or sample taken 

indiscriminately from the bulk, are found not to conform in every respect to the requirements of the 

specification, the supplier shall at his own expense and within the time for delivery specified in the contract, 

replace, or make good, to the satisfaction of the Purchaser, any supplies so rejected. 

If any of the supplies, whether complete or in the course of production, is rejected by the Purchaser, they shall 

be marked or segregated by the supplier in such a manner satisfactory to the Purchaser as to ensure their 

subsequent identification as rejected supplies. Disposal of rejected supplies shall be done by and at the 

supplier’s own expense. 
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SCHEDULE (A) 

 

 

Item No. 
Item Description Unit QTY 

LOT 1 bick-ups  

1 Double Cabin Pickup for Maintenance (Automatic transmission) number 83 

2 Double Cabin Pickup for Maintenance (Manual transmission) number 10 

Award by complete lot only 

 
Signature & Stamp of the Supplier: ………………………………… 

 
 

 

 

 

Item No. 
Item Description Unit QTY 

LOT 2 Equipment 

1 

1.1 Angle Grinder number 23 

1.2 Lighting Stand Lamp 24 volts 30 meter cable. number 23 

1.3 Set of Standard Hand Plumping Tools. number 23 

1.4 Ring hammer wrench 6-55mm number 23 

 

Award by complete lot only 

 
Signature & Stamp of the Supplier: ………………………………… 
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Item No. Item Description Unit QTY 

LOT 3 

1 

 

 

Backhoe loader  with Max operating weight 10T 

 

number 1 

Award by complete lot only 

 
Signature & Stamp of the Supplier: ………………………………… 
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SCHEDULE (B) 

 

 

 

Lot No Description Delivery Time Delivery 

1 Double Cabin Pickup for Maintenance  
Within 12 Months 

from award 
YWC Stores 

2 
Equipment Within 12 Months 

from award 
YWC Stores 

3 

 

Backhoe loader  with Max operating weight 10T 

 

Within 12 Months 

from award 
YWC Stores 

- DAP: Delivery At Place. All materials shall be delivered at YWC Warehouse (HOFA warehouse). All 

associate cost shall be under the resposiblity of the Supplier except ( Tax, Customes Duties are 

exempted).  

- Delivery schedule commence from the date of Notification of Award to the supplier.  

 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 

 

  

TIME PERIODS FOR DELIVERY 
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SCHEDULE (C) 
Technical Data 

 

 

 

 

Double Cabin Pickups for Maintenance 

Item Description Manufacturer 
Place of 

Manufacturing 

Place of 

Inspection 

& Testing 

 

 

 

 

1 

1.1 Double Cabin Pickup for 

Maintenance (Automatic 

transmission) 

 

 

 

1.2 Double Cabin Pickup for 

Maintenance(Manual 

transmission) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipment 

Item Description Manufacturer 
Place of 

Manufacturing 

Place of 

Inspection 

& Testing 

 

 

 

 

1 

1.1 Angle Grinder 
 

 
 

1.2 Lighting Stand Lamp 24 volts 

30 meter cable. 

 

 

 

1.3 Set of Standard Hand 

Plumping Tools. 

 

 

 

1.4 Ring hammer wrench 6-55mm 
 

 

 

 

 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
 

SCHEDULE C TECHNICAL DATA FOR LOT 1 

SCHEDULE C TECHNICAL DATA FOR LOT 2 
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Backhoe loader   

Item Description Manufacturer 
Place of 

Manufacturing 

Place of 

Inspection 

& Testing 

1 
Backhoe loader  with Max 

operating weight 10T 

   

 

 

 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDULE C TECHNICAL DATA FOR LOT 3 
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SCHEDULE (D) 

DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS 
 

It is assumed that the goods offered shall conform to the technical specifications listed herein, unless 

deviations are listed explicitly in this schedule.  

The Purchaser may waive any minor informality, non-conformity or irregularity in an offer that does 

not constitute a material deviation, provided such waiver does not prejudice or affect the ranking of 

any Tenderer. Major deviations in the opinion of the Evaluating Committee will render the bid non-

responsive. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
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Item 

No. 

Item Description Unit QTY Unit price Total price 

LOT 1   

1 

Double Cabin Pickup for 

Maintenance (Automatic 

transmission) 

number 10 

  

2 

Double Cabin Pickup for 

Maintenance (Manual 

transmission) 

number 10 

  

Total 
 

 
 
 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 

 
 

 

Item 

No. 

Item Description Unit QTY Unit price Total price 

LOT 2   

1 

1.1 Angle Grinder number 23 
  

1.2 
Lighting Stand Lamp 24 

volts 30 meter cable. 
number 23 

  

1.3 
Set of Standard Hand 

Plumping Tools. 
number 23 

  

1.4 
Ring hammer wrench 6-

55mm 
number 23 

  

Total 
 

 
 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
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Item 

No. 
Item Description Unit QTY Unit price Total price 

LOT 3   

1 

 

 

Backhoe loader  with Max 

operating weight 10T 

 

number 1 

  

 
 
 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
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 بعالساالجزء 

 النماذج 
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 نموذج عرض مناقصة

rmoBid f 

 الرقـــم:__________________________

 ____خ:_____________________التاري

 شركة مياه اليرموكلسادة ا

 YWC-FARA 5-4.3 /2020    Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of رقـممـى دعـوة العطـاء بنـاًء ع

maintenance crews  ،ووفقـــًا لتعميمـــات دعـــوة العطـــاء والشـــروط العامـــة والخاصـــة والمواصـــفات المرفقـــة بيـــا فـــ نني أقـــدم عرضـــي

اد المعروضـــة مـــن قبمنـــا باألســـعار والشـــروط العامـــة والخاصـــة والتـــزم بتوريـــد المـــو  ______________________________شـــركة

 وتعميمات دعوة دخول الشراء/العطاء والمواصفات المبينة في ىذا العرض.

( يومـًا اعتبـارًا مـن التـاريخ المحـدد مـن قـبمكم كـ خر موعـد إليـداع العـروض، عممـًا بـأن 120وأنني ألتزم بأن يبقـى ىـذا العـرض قائمـًا لمـدة )

_____( دينــار _______( مــادة، وأن إجمــالي قيمــة المناقصــة ىــو )_________المــواد المنــاقص عمييــا مــن قبمنــا ىــو )_إجمــالي عــدد 

 دينار أردني.  ________( _____أردني، وقيمة كفالة الدخول المقدمة مع ىذه المناقصة ىي )_

 ____________________ص : __________________ـم المناقاس

 ______________________________________ ـع:ـالتوقيـــ

 ______________________________________ ــم:ــالخــات

                                          _____________________________________________  :العنوان

 )_______( الفاكـــس   )___________( رمز بريدي )_________(الياتف )________( :ص.ب

 البريد االلكتروني)_________(

 المرفقات : أبين فيما يمي جميع المرفقات التي يتكون منيا عرضي.

5- 

8- 

 -تعميمات :

 يجب تعبئة ىذا النموذج بالكامل و أن يرفق بالعرض عند تقديمو إلى الشركة. -5

 )مالحظة: يطبع عمى أوراق مخاطبات المناقص الرسمية(
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 فاقية نموذج العقد / االت
 

 ( بين2021لعام )  ( من شير  )                      (حررت ىذه األتفاقية في ىذا اليوم )       
   "  عمى اعتباره الفريق األول، شركة مياه اليرموك" شركة مياه اليرموكصاحب العمل: 

 .ثانيعمى اعتباره الفريق ال  ......................................... وردوبين الم
 Purchasing لـ" شركة مياه اليرموك" شركة مياه اليرموكلتامين احتياجات لما كان الفريق األول راغبا" في التعاقد مع شركة متخصصة 

of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews, YWC-FARA 5-4.3 /2020       

 .معطاءلالثاني  ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم بو الفريق

 المتعاقدين عمى ما يمي:قد تم األتفاق بين الفريقين 
والمشار الييا فيما الشروط العامة في دعوة العطاء  يكون لمكممات والتعابير الواردة في ىذه األتفاقية نفس المعاني المحددة ليا في -5

 بعد.
تفاقية وتعتبر قراءتيا وفيميا في مجموعيا وحدة متكاممة وىذه الوثائق ال يتجزأ من ىذه األ  تعتبر الوثائق المدرجة فيما يمي جزءاً  -8

 ىي:
 * الشروط العامة والخاصة 

 قرار األحالة.  * 
 عرض المناقصة.* 
 المواصفات.* 

 اية مالحق لمعطاء تصدر قبل توقيع العقد.* 
 -------------القيمة االجمالية لمعقد :  - 3

 -------------مدة التوريد 
بة زاء تعيد الفريق األول بدفع المبالغ المستحقة لمفريق الثاني وفقا" ليذه األتفاقية يتعيد الفريق الثاني بتنفيذ جميع األعمال المطمو إ -4

نجازىا وتسميميا وصيانتيا وفقا" ل  األتفاقية. مشروط والمتطمبات الواردة في ىذهمنو في ىذه األتفاقية وا 
بـأن يـدفع الـى الفريـق الثـاني  يتعيـد الفريـق األول ،ديم  جميع األعمال المطموبة منـو بموجـب ىـذا العطـاءإزاء قيام الفريق الثاني بتق -5

 األسعار واألجور المذكورة في المواعيد وباألسموب المحدد لذلك في ىذه األتفاقية.
 

براميا في التاريخ المذكور أعاله.  بناء عمى ما ذكر اعاله جرى توقيع ىذه األتفاقية وا 
 

 لفريق الثانيا
 )المورد (

 الفريق األول
 )صاحب العمل(

 التوقيع  التوقيع  
 

 األسم :    األسم  

 الوظيفة:    الوظيفة:  
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 نموذج كفالة دخول العطاء

TENDER GUARANTEE 

 
 " شركة مياه اليرموك" شركة مياه اليرموكإلى السادة : 

 
 .................................................( يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا )اسم المصرف.........

 .غير قابل لمنقض وبتعيد ال رجعة عن……………………. يكفل المقاول / شركة / مؤسسة
 .أردنياً  ديناراً …………………………..فقط  أردنياً  بمبمغ )            ( ديناراً 

 
 ……………………………………العطاء رقم:  وذلك مقابل كفالة دخول

 ……………………………………………. الخاص بمشروع:
 

 لمشروط المتعمقة بذلك والتي دخل العطاء المذكور عمى أساسيا. ، وفقاً اتو كمناقص متقدم لمعطاء المذكورلتأمين قيامو بالتزام
 

 أسبق. أو لحين توقيع االتفاقية مع أحد المناقصين أييما إيداع العروضمن تاريخ  ( يوماً 180وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول لمدة )
 

ننا نتعيد  بأن ندفع لكم المبمغ المذكور أعاله عند أول طمب منكم بصرف النظر عن أي اعتـراض  بتعيد ال رجعة عنة غير قابل لمنقضوا 
 من قبل المناقص.

 
 …………………………توقيع الكفيل/مصرف 
 …………………………المفوض بالتوقيييع 

 ..………………………..التاريييييييخ 
 

 منفصل عن العرض الفني والمالي.يجب وضع الكفالة في مغمف 
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 نموذج كفالة حسن التنفيذ

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 "  شركة مياه اليرموك" شركة مياه اليرموك: إلى السادة    
 

 ………….…………………………….( اسم المصرف يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا )
 .غير قابل لمنقض وبتعيد ال رجعة عن………………… ، المقاول / شركة قد كفل بكفالة مالية

       YWC-FARA 5-4.3 /2020  بخصوص العطاء رقم
 Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews ـــالمتعمق ب

 .أردنياً  ديناراً ……………………………………..، فقط بمبمغ )            ( دينارُا اردنياً 

ننـا نتعيـد او/ العقـدميو حسب الشروط الواردة في وثـائق عقـد المقاولـة / و /وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال ع بتعيـد ال ، وا 
، بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طمـب خطـي مـنكم المبمـغ المـذكور أو أي جـزء منـو بـدون أي تحفـظ أو غير قابل لمنقض ورجعة عن

د و/او رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماتو بموجب العقـ مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأن المقاول / المورد قد -شرط 
 عمى إجراء الدفع. مقاضاة من جانب المقاول/ المورد وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو - عدم قيام المورد بالتوريد

او/ توريـد المـواد بموجـب العقـد /و/  أوليـاً  لحين تسمم األشغال المنجزة تسمماً وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارىا و 
( 581لمـدد اخـرى مـدة كـل منيـا ) وعمى ان يتم تجديدىا تمقائيـاً  ……….من عام ………. شير ……….. بتاريخ  المحدد مبدئياً 

 بالغاء الكفالة. " طمبًا خطياً شركة مياه اليرموك" شركة مياه اليرموكما لم يردكم  من  يوماً 
 

 ……………………………توقيع الكفيل/مصرف 
 ...…………………………مفوض بالتوقيــع ال

 ...…….....…………………..ـخ التاريــــ
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 نموذج كفالة الصيانة

MAINTANANCE GUARANTEE 

 
 " شركة مياه اليرموك" شركة مياه اليرموك: إلى السادة    

 ………….…………………………………….يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا 
 .ال رجعة عنة غير قابل لمنقض بتعيد…………………… قد كفل بكفالة مالية، المقاول 

 بخصوص العطاء رقم )         /          (
 …………………………………………………..المتعمق بمشروع: 

 .أردنياً  ديناراً …………………………………..فقط  أردنياً  بمبمغ )            ( ديناراً 
 

ننا نتعيد ةط الواردة في وثائق عقد المقاولوذلك لضمان صيانة العطاء المحال عميو حسب الشرو  غيـر قابـل  وبتعيد ال رجعـة عنـ، وا 
مــع ذكــر  -بــأن نــدفع لكــم بمجــرد ورود أول طمــب خطــي مــنكم المبمــغ المــذكور أو أي جــزء منــو بــدون أي تحفــظ أو شــرط  ،لمــنقض

اخفــق  األســباب الداعيــة ليــذا الطمــب بــأن المقــاول / المــورد  قــد رفــض أو أخفــق فــي تنفيــذ أي مــن التزاماتــو بموجــب العقــد / و /او
عمـى المـورد وذلـك بصـرف النظـر عـن أي اعتـراض أو مقاضـاة مـن جانـب المقـاول /  ،والمقاول / المـورد فـي تنفيـذ اي مـن التزاماتـ

 إجراء الدفع.

او / انقضـاء مـدة الصـيانة /و /  نيائيـاً  وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصـدارىا ولحـين تسـمم األشـغال المنجـزة تسـمماً 
وعمى ان يتم تجديدىا تمقائيا لمدد اخرى مـدة كـل منيـا ….... من عام …. شير ….. بموجب العقد المحدد مبدئيًا بتاريخ  ةالمحدد

 بالغاء الكفالة. " طمبًا خطياً شركة مياه اليرموك" شركة مياه اليرموكيوما ما لم يردكم من  ( 120)
 

 .……………………………توقيع الكفيل/مصرف 
 ……………………………المفوض بالتوقيــع 

 .……………………………..التاريــــــخ 
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 نموذج كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 

 
 " شركة مياه اليرموك" شركة مياه اليرموكإلى السادة:     

 .غير قابل لمنقض وبتعيد ال رجعة عنيسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول:............... نتعيد 
 ............................................................. ...................... ( دينار أردني.) بمبمغ:

 : .......................................................وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم
 ......................................................... الخاص بمشروع:

 بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.
 

، بأن ندفع لكم المبمغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منو عند أول غير قابل لمنقض وبتعيد ال رجعة عنوأننا نتعيد نتعيد 
 يو المقاول / المورد.طمب خطي منكم، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبد

 
 ويتم تمديدىا تمقائياً ألقساط الدفعة المقدمة،  ورىا ولحين سداد المقاول/ الموردوتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صد

 ."شركة مياه اليرموك" شركة مياه اليرموك، وال تمغى اال بكتاب خطي من داد قيمة الدفعة المقدمة بالكامللحين س
 

 فيل / مصرف: ..............................توقيع الك
 المفوض بالتوقيع: ....................................
 التاريخ: ..............................................
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 نموذج ضمانة من سوء المصنعية 
 

      أدناه: الموقع ........................................... نحن / أتعيد أنا
 

شـركة ميـاه معدلـة ليـا الصـادرة عـن  أو أيـة قـراراتأو امر الشراء وأية مالحق ليـا و/الواردة في العقد بضمان المواد المحالة عمينا و 
 )                (  لعام شركة مياه اليرموك - اليرموك

 
خ االستالم النيائي لكل دفعـة يـتم الموافقـة عمـى تسـمميا حسـب تبدأ من تاري شيراً  18بحيث يكون ىذا الضمان ساري المفعول لمدة 

 األصول لمعطاء و/أو العطاءات و/او اوامر الشراء، ما لم يرد خالف ذلك في العقد او امر الشراء. 
 

ونة مضـافًا ويشمل ىذا التعيد ضمان كافة المواد المذكورة في العقد او/اوامر الشراء من سوء المصنعية وبكامل قيمـة المـواد المضـم
 % خمسة عشر بالمائة من قيمتيا. 55إلييا نسبة 

 
، وفــي حـال عــدم قيامنــا شــركة ميــاه اليرمـوكونتعيـد باســتبدال كافـة المــواد التــي ثبـت ســوء مصـنعيتيا خــالل المــدة المقـررة مــن قبـل 

% 55ل قيمـة تمـك المـواد مضـافًا إلييـا باستبدال تمك المواد بأخرى جديـدة مـع نيايـة المـدة المقـررة لالسـتبدال، ف ننـا نتعيـد بـدفع كامـ
خمسة عشـر بالمائـة مـن قيمتيـا دون الحاجـة ل خطـار أو المجـوء إلـى القضـاء، مـع ضـمان أي عطـل أو ضـرر أو مصـاريف تمحـق 

 .  شركة مياه اليرموكب
 

 وعميو أوقع 
 

 المقر والمتعيد بما ورد أعاله              
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Form Manufacturer’s Authorization  

 

To:  (Al-Yarmouk Water Company)  

 

WHEREAS _________________ [name of the Manufacturer] who are established and reputable 

manufacturers of _______________________[name and/or description of the goods] having factories at 

__________________[address of factory] 

 

Do hereby authorize __________________[name and address of Agent] to submit a bid, and 

subsequently negotiate and sign the Contract with you against  _________ [reference of the Invitation to 

Bid] for the above goods manufactured by us. 

 

We hereby extend our full guarantee and warranty as per the Conditions of Contract for the goods offered 

for supply by the above firm against this Invitation for Bids. 

 
 
  
[Signature for and on behalf of Manufacturer] 

Note: This letter of authority should be on the letterhead of the Manufacturer and should be signed by a 

person competent and having the power of attorney to bind the Manufacturer.  It should be included by 

the Bidder in its bid. 

 

 
 
 

 


